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dětem ani se nezdálo o nijakém

ncbezpcčíale Tonička byla patrně

poplašena "Držte se mne holi"
pravila "neodcházejte

' volala

nás sotva jsme zaskočili stranou
A dva Pruláci se blížili — ano
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TKI FíiWI FKANKHKMKKAD li la at álilU US U I liu u

pravena do městské nemocnice rni"'! iii ifUNiin mnrrm iviu BU lli
Hl„ pokiiiLilrilH Karol MíiřMit K K cor Ďthlétí M liliu ai Uany Tehdy mi nebylo jelit sedm kde jeltě týž den za strašných bo-

lestí zemřela Příčina jejího
zoufalého činu není známa

let živě mi utkvěl onen čas v pa
tněti i vzpomínky ly nejsou neve

Číslo XVIII IlratM NciToru

r llrvnood Wla

selé Naopak pro nás děti byla

nými proudy vroubena křovinami

táhla ae poBtíená nedávno luka

drobounká otava na nich vyrážela
Šli jsme po břehu pod námi Iplí-chal- a

voda mezi vrbovím kvetly

ostružiny divoký chmel vinul se

po prutech My holi rozkákali

se v zeleni chytali motýle hledali

ptačí hnízda v křovinách Tonička

lla vážná Často se ohlížela Na-

pomínala nás ale její napomínání

padala kamsi do řeky
Pamatuji o na ten pocit neob

mezené volnosti který mi naplnil
dčtřká prsa v lirém prozářeném

prostranství Cosi mna nutilo za

to doba naprosté svobody nových

vyruSujlcIch dojmů — trsmpoty a Dolirodrulitvt tt Ivy Hlídač

svolili al nldu1lril dřadnlkyi pradanda Jan
IMIInr iulaloprwlanda Cmnk Klnkur tala
Joaot l'ucli dAin llohiinill Joalluk pokl
lom Kraula-'- ' provodí"! Jan Boa rnořlll
air 3m Joulfisk vnnkovnl atrlS Sifpán
Niijlirt poíiiliil výbor Ván Novák Jom f
Vlnaolk Jan ť'oriitn H:li0i aa odhrvajl
každou druhou nclílll v rnřilcl

Uložení peněz
v ližních pozemcích
Takové iiloíiinl ynnh nuní iktila-tlvu- l

Jih nimi novou (tmí Oliťtioiliif
a dopravní nroatřndky jsou iillinHi-tii- i a

nijlimt 1'oiiiinlil loat rnirnlt a if ltilvi
V'lor tímto a Jlnym iiťmlnostnin JUnl
ioi!tnky is inul(íva)l fn citny ilnltko
potí llcli ttttiu akiitníiiou a při iiynjftlrll
rnndí-- pHncJf velký rhk % ul'ofiiiitfli
wnH O hul 11 oWíníku ř 1 ) 10 vřut
uti jní oliiIrMlit siliiriiia týklli:lcli a

vílioil nosnmkn v Korituckv Zlnailnlin

starosti které doléhaly na hlavy
rodičů nás nikterak ae nedotýkaly

Školy nám zavřoli byli jsme volni

Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica-

go St Paul Minneapolis & Oma'
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozcmkfi rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nich! jest hojnost ryb
a jež poskytuji nevyčerpatelný

zdroj vody jak pro rodinu tak I

dobytek

Pozemky po vétšíni jsou zales-

něny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná

jiná prospívající města na dráze

C St V M & O a na dráhácb

jiných poskytují dobrých trhl pro

plodiny farmerské

O bližší podrobnosti pište na

Gto W Ml
piiHinkutt komlP Hudann W

"""G McRat
ll p A St faul Mino

divoké zvěře Wolhuber v Kapském
Městě vyprávěl majoru iiamilto
oovi zajímavou historku ze svých

bojů ae Ivy Hamilton uveřejnil
ji v anglických listech Wolhuber

vyjel si jsdnou as hodinu po zá

celý den od rána do večera Tro
chu mne zarážely ustarané pohle

dy otcovy matčiny vzdechy ale
'I ctní caaco MUUliil Loulninnn Mljásat s' rozkřičet se vyskočit padu slunce do jedné vesnice

Kafrů Pes i kůň jevili jakýsi
neklid a pojednou tpozoroval

hodni vysoko
A kdyby nás nebyla Tonička

(suh na amtli IiIIm IlIliiolaiJitiitriil (Irnliy
pro hliirtnjlrt domovy a pro ty JI clilřjl
vhoiliiA ulomil poní11 (liiplítu sl u

W 11 UKILL
mm íllat PaaaAift

volala byli bychom i Pepkem
zapomněli na celý svět na oběd

na koni Umaha Nli llllnola Cliiutral K H

jezdíc Iva který is chystal ke

skoku Rychlým trhnutím otíža

zmýlil Iva ve skoku ale současní

vynořila se z nízkého podrostu u

cesty ohříveoá hlava druhého Iva

Pčiíoa se ztratila v trávě zalli

utne v proutníci v divoké porostli- -

Kůfl v smrtelném strachu dal se

Josef Kavan
ll

pozemkový - -

CHI a pojišťující jednatel

270ti Již lí) ulice©
Prodává loty v (loiaaa I v So Ornnua

aarová a farmy v polil)! Otnaliy va
aUlu ápoJiiilfilopHiM vám n i'"h
Srmn pM iinnái li nojiilMlith TIS taliív as
vvhoMivnváuliii aoatraktft

Obraťte ae t důvěrou n ního a

bude vám spravedliví posl úženo

Hojnó zásobený
ÍGZGiCkn DZoDjiSm ÍliClOÍ

vlaatnl „

Bratři Somínové
v t 1331 William ul

Mají na výWrvJdy liolnoat řersiviHid
maan víc-li- driiliu Jnjich uriiniiřaké
výrobky UM s lí ni-I- I o pil povřutl a
1'HJďm a nrosvAdta ael r

mořno uťlnít Ul tolufoiiťtn řlalo AŽ172

Dr C Ilosowator
ČESKÝ LÉKAft

ny v pustý kout kde táhly ae bílé

pUčiny nanesené zátopami Smnt
né ticho tam bylo sotva pták za

hvízdal aotva vrbové listí zalele-stil- o

Nalli jsme brzo v písku

stopy podkov a nedsleko zařehtal
k&fl Ve stínu vzrostlého křoviska

do trysku pronásledován prvním
Ivem který nechtěl si dáti ujiti po-

choutce na lidském a koůském
mase Druhý lev vlak byl

hbi-tés- f

Skokem s boku porszil
Julius Treííschke

ohelxKhiík Importovanými
I domácími

sahu nepřátelských rukou a přilil

jsme spoléhali na mladé nohy

Vojáci však ničeho nedbali každý

držel děvče za jednu ruku mluvili
x ní svou řeč(smáli se Ale Tonča

byla děvče! Najednou když se

nenadáli vytrhla obě ruce a usko

čila o několik kroků zpět Uyla

bledá rozčilením oddychovala

otevřeným rty a oči jen jí hořely
— "Zpátkyl" křičela "nechoďte
ke mučí nebo!" vyhrůžni
zvedla pěsť Ale vojáií jen se

zachechtali a znova se vrhli k ní

"Utccl" křičel Pepek "utec do

zadu do proutnice je tam tatínek
on ti nedál''
"A Vrkota ti také nedál" slibo-

val jsem já
Jeáti o několik kroků ustoupila

před dotěravci — ale tu již sta
nula u samého příkrého břehu

Obstoupili ji nemohla v právo ani

v levo — a za ní bylo Labe Právě

pod břehem taková hloubkal

Učinila poslední pokua — od-

strčila jedaoho z nich ai zavrávo-

ral ale druhý již sáhal po ní již i

látek jí 1 hlavy stálili rukáv u

Jupky tyl natržen A tu najednou
— hrůzou jsme my děti zlrnuly —

zoufala zalkala křížem se přeŽeh-nsl-
a

a akokl přímo vysokého
břehu do Labe tam do hlubiny
kde snad ani dna není kds pouze
vír do kola ae točí Pruláci vy-

třeštili oči ruce jim klesly ústa
se otevřela — ale beze zvuku
zdálo se že chápou a kdyi pocho-

pili tnimovoloi oba vykřikli až

na samý kraj podrytého fiřehu
skočili A tam dole pod břehem
v točících ae vírech tonulo děvče
— nekřičelo ani nedbalo záchra-

ny vždyť beztoho plovat neuměli
— jen aukni plynula po vodě a z

vln několikrát zvédly se ruce

Hrůzou zbaveni rozumu a divo-

kým ječením rozběhli jsme ae —

nehledíce na cestu — pryč odtud
Ale přece jsme ae po chvilce opět
ohlédli Viděl jsem jak jeden Z

vojáků odhodil pás avlékt kabátec
a skočil ae břehu do Labe za děv-

četem Odkudai blížili ae lidé
aáhodou lodVa a rybáři okázala ae

na řece

Ai sem doprovodily mne upo-

mínky dále mne opustily Nevím

jak Toničku zachránili před uto

10 kvítna

DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NORT1I-WESTER- N DRAlIA

Ranní Norfolk-lionr-st- ccl

esobu! vlak xniSen

na NÁDRAŽÍ NA WEUSTER ul

a přijíždí a odjíždí 1

UNION NÁDRAŽÍ

Vyjíždí donnt v 7:15 ráno a

přijíždí v 10:34 dop činí
ózké spojení v Norfolku a

NOVÝM DENNÍM VLAKEM

do Long I'inc
a míst před ním ležících

kromé nedile
Městské úřadovny 1401-140- 3

Farnam ulice

atály dva páry koni — byli tonafii
i sousedovi Sotva jsem spatřil

víny a lihovinami

koni i jezdce a uchvátiv tohoto za

levé rameno do tlamy dal se na

útěk ponechávaje svému soudru-

hu padlého koni Pocity a myšlén-

ky Wolhutrovy byly dle jeho vy-

pravování hrozné téměř Klené

Lev vlékl jej tak ie tělo muže

oaleho bělouie rozběhl jsem sn s

výkřikem k němu zachytil ae hří-

vy pověsil jsem se mu na krk a
řísnýrn pivem a

Jemnými doutníky

501 503 a 523 jižní 13 ul
zdálo ae mi ie ae na mne dobrá-

ckýma očima usmívá Hodil hla-

vou a vyzvedl mne od zemi

dlouho jsem o tom neuvažoval

staří lidé maji vždycky nějaké sta

rošti A pak bylo tu něco nové-

ho nezvyklého co se pevně vrylo
v dětskou paměť Vzpomínám
na teplý večer červnový — tichým
soumrakem zoElo 2 v£Za klekání

— kdy vozataji jacísi na zpěni
ných koních se přetékanými po

stránky o překot ujíždějíce z boji
itě donesli zvěst o blízkém a ne-

odvratném již vpádu nepřátel
Pak ten atrach který zachvátil

vlethno obyvatelstvo (vyjma nás

déti) zazdíviní drahocennějších
věcí do sklepa útěk mladých lidí

kteří ae báli aby je Pruíáci na

vojnu neodvedli

Na konec neustálé pochody

pruského vojska které zalehlo u

nás celý dvůr kolny stodolu

vlechny místnosti v domě V po

kójích důstojníci čestná stráž

před prahem přípřežebedny plny
razného zboží rýže kávy bobů

doutníku které časem roztroule
no bylo marnotratni po dvořa —

krásné to byly doby pro nás děti!

Nebáli jsme se ani hrozného ne

přítele ani zákeřných nemocí

jdoucích po jeho stopách Ale

jaké starosti jaké trampoty slétá--

na blavu otcovu Ve svém

vlastním domi přestal býti pánem
libovůle jiných tu vládla Nepří-

tel neproaíl poroučel Byto-l- i na

přlpřei konf třeba
— aedláče jeď!

Násilím koni brali na dlouhých

jízdách těžkým nákladem achvá

lili mnohdy čeledín a koBmi aoik

pánu ae nevrátil A my měli

dobré mladé koni bělouie bod-

ného na kterém jsem jezdíval V

polích bylo tolik práce a otec jen

velkými prosbami několikráte do

OMAHA 1131 lil
Nallenaf to étulek v misií Chutné

celé spočívalo pod jeho břichem a

ostruhy zarývsly se do písku Po

strallivé ceati asi aoo yardů
vzpomněl ai Wolhuber na lovecký

"Nu ie jdel čekal jsem už
atiidiiné tákusliy atitls riftpravitnyl
W JUMUB TKKITHCIIKEKde jsi ae toulal?" bručel starý

úřadovna: 222 Bií BulldiDř"který nikdy mnoho řečí nenadělal nůž ktorý měl na levém bosu

Vytasili jej pravou rukou a vrazili Nedejte 10 oklamat! !Sednuv pod ke' otevřel kolík a

vážni pustil ae do jídla
Od I! do IS dopotÚradnl hndlnaivlí ailou Ivu do hrudi bylo dílem '"' oo m iu Nikuim)tfl nlkrtr "ilai-- l

l4' anlt ImMr-r- ií Inko "iki Odá:SfldoSr
V nadáli od 10 do IS dopniSouaedovy koni hlídal mladý

Pravlrialnt poltivnl
a paroplavníitil doprava

řřďilinépo 110 vihlmlu vjriil-y-- X

atHHnfin'' 1'nniulra jlc--

fMriiiill v nfkollk tfiliiM b

tom na luk z Baltimore do eremen

jedné minuty Lev se zastavil a

oběť svou pustil Wolhuber rychle
se vymrttil a vzpomenuv ai na

slova lovců ie lev bojf ae lidské-

ho hlasu počal králi poulti ze

dlouho 1m„ aruii
Tel v úřadovně (04-- Tel v brta 1217

Bydll-f- llo S4tT Jonea nllca
Kvláltnl pnoirnoat rřnuja aa Sonakyn im

Riocain a ranhojlltaivl

KUMl)l4t MtUM iHa- -
iIhi4 vvulflovfi4 ho- -

pHmo po novfnb dvoulroohnfnk
KrfMvnltfc parnfdfrh od du

dlnliv klMré tiliflw nfF
Cassnl Ilr#alan Hlidn Korln llan- - AAAHAlHlHAAlilillfvlech ail spílsti Lev akutečni

aotva dvacetiletý vytáhlý hoch A

to byl on - Vrkota S jakou ra-

dostí poskočil v ústrety dívčini —

oh musel míti veliký hlad ve své
lačnosti chytil nejen veliký kolík

ale i ruce dívčiny a odvedl jí
trochu stranou do tmavozelené

houltiny mladých ollí My holi

proplétali ae křovioami hráli v

novi-- r ťntnkrurt llrainlfulmrs
ťhrmnIU Mrckarschlípl ohon a nevrlým vrčením ť M Svačina:

II kalota z Baltimore ti Ercmcn
zmizel Od druhého lva zachrá-oil- i

Wolhubera jeho soudruzi kte-

ří ho zatím dohonili od SlAilSO aaavhoru
vlaatot

VZORNĚ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝTyto parníky maji pnuM Wnn iHňa ka]uť

písku říčním brodili sa mělčinami

n)l poorol vou buřta po cl rul tul v
Jdou iiu:lntjll nl alttmnS Kllrna yravi

Zlaté Vplfloané hodinky
Inmtckd natahnjld a ffdlnl tm liltfku
kroama rvU pro pán? nb ddmjr a njlp-li-

marlrbni tlrojknm plnA drulmliarui'
opulFrn anhMina a uiiritvnna X)( S)C49
a riprraMfil táilku l'mhlllk wUrma phid
nplaoflolm iriikt na lt pkuř mut
tkt nb dáioakr lorrnntin rntltnk a katlml
hMlInkaml Hud-l- l í 411 lánffl a ohjwliár
kon dam darmá pikný praum a uilrma
hodinky pStii ÍMartna— idny
hodinky koupit ll tmb pnwlal II tstUirr
HUK choeia-- U muialia nati dámakd

ATLAS JEWELRY CO 461 rXatrosalltaa
Block Ckkato Nat Tslky kauli „Uabujl
cl ) rEo:li budlmk kíiaotS niaiannýck
brxlln putk nrolrne ooAihkbo ibotl
aurackdtio oáťini llclcfc alrolk blcyaiS atd
lailama po ebdrStni ic kol k tuh ar

dijm oaoarenajaat jaao aauia
Vfla lmnoTana parníky tana vhradní

Jíme li přilil mnoho nestrav! grocerní obchod i
ve má jifní :sui 3

oa rlWnl ahudovand a aanum4 aalony aprutem zkoumali hluboké toni na

vtechno jsme zapomněli nepočí

tajíce letící chvíli Teprve starý

Snkoja
kalutnl na paluM klktrtck oava
vaack proatorif htelnýcb vicí budeme jisti v krát-

ké dobi trpět nezáživností Uží-váme-

Dr August Koeoig's Ham
Daltl aprévy podávají aeaarálnt }ednatl:
L fSCIITJMACIIBH a C

S Honili Uay St Haltlmore Md
Houkal nás vyplatil z lalkujíclch

na Jitol la ul Zda oMrális 3
to nellepai formvri atMif 'txrti aioHno 3
plijwfnatl lét llfoam TKL V lnu 3
OhJwJnávky aa vyřiauji aprárai 3

rychlá a kvá S4if JI

rTTTTTtTTTTTf tT?Tf ffTTTa
burger Tropfen nastane ihned
úleva a brzké uzdravení

chvil vrátil nám vyprázdněný
kolík a pobízel k návratu aby

II arrLATJwKPíIUM dfc C
S iMarborn Sk ObUafO 111

aabo iejlck raatapcl v aeml


